
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про  початок проведення у виконавчому  

комітеті Старокостянтинівської міської ради 

перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про очищення влади», п.  47 Порядку проведення 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 «Деякі питання 

реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) (далі – Порядок) 

та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» 

(далі – План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 1025-р, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» щодо 

посадових осіб місцевого самоврядування апарату виконавчого комітету, керівників 

відділів апарату та їх заступників, керівників виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради (без створення юридичної особи), керівників виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради (юридичних осіб) з травня 2016 року по грудень 2016 

року відповідно до графіку проведення перевірки (додаток 1).  

2. Встановити дату початку проведення перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади»,  -  28 травня 2016 року. 

 3. Визначити відділ з кадрової служби виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (Бліщ Л.І.) відповідальним за проведення перевірки.  

           4. Визначити юридично-житловий відділ виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (Стецюк П.П.) відповідальним за здійснення 

контролю за юридично-правовим забезпеченням проведення перевірки, надання 

юридичних консультацій та роз’яснень з питань, що виникатимуть під час її проведення. 

 5. Відділу інформаційного забезпечення (Бліщ С.С.) забезпечити розміщення цього 

розпорядження в день його прийняття,  на офіційному веб-сайті Старокостянтинівської 

міської ради. 

           6. Керівникам самостійних структурних підрозділів Старокостянтинівської міської 

ради (Камінська В.К., Чепелюк Н.А.) – забезпечити у очолюваних ними структурних 

підрозділах проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у 

визначені чинним законодавством строки та протягом трьох днів після закінчення 

перевірки у своїх підрозділах надати узагальнену інформацію міському голові.  

           7.Відділу з кадрової служби виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

23 травня 2016 року Старокостянтинів   № 59/2016-рк 



ради (Бліщ Л.І.) забезпечити доведення до відома посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого комітету міської ради (у тому числі працівників, які відсутні 

на роботі, знаходяться у щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без 

збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, 

відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності), 

керівників виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради зміст цього 

розпорядження. 

 8. Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради 

у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки надати до відділу з кадрової 

служби: 

8.1 у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою 

статті 1 Закону України «Про очищення влади»: 

- власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються заборони, про 

згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них, за формою 

згідно з додатком 2; 

- копії: сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по 

батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;  документа, що підтверджує реєстрацію у 

Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, (сторінки паспорта громадянина 

України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 

відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина 

України); 

  8.2 у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою 

статті 1 Закону України «Про очищення влади» власноручно написану заяву про те, що до 

них застосовуються заборони, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо них за 

формою згідно з додатком 3. 

 9. Відділу з кадрової служби виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради (Бліщ Л.І.) та відділу інформаційного забезпечення (Бліщ С.С.) протягом трьох днів 

після надходження заяв від посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради забезпечити розміщення на офіційному веб-

сайті Старокостянтинівської міської ради інформацію про початок проходження перевірки 

осіб, зазначених у п. 1 цього розпорядження, копій  їх заяв та декларацій (крім відомостей, 

що віднесені законом до інформації  з обмеженим доступом).  

10. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Янзюк 

В.М., контроль – залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                                                   М. Мельничук 

 

 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

23.05.2016 р. № 59-2016/рк 

 

Г Р А Ф І К 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Займана посада 

1 2 3 

1 
Авраменко  

Людмила Григорівна 
- завідувач відділу бухгалтерського обліку; 

2 
Бліщ  

Сергій Степанович 
- завідувач відділу інформаційного забезпечення; 

3 
Гавриловський  

Олександр Миколайович 
- завідувач відділу сприяння діяльності депутатів; 

4 
Гилюк  

Анжеліка Володимирівна 
- завідувач організаційно-контрольного відділу; 

5 
Коржук  

Юрій Іванович 

- начальник центру – адміністратор центру надання 

адміністративних послуг; 

6 
Михальчук  

Лілія Василівна 
- завідувач загального відділу;  

7 
Пасічник  

Анатолій Панасович 
- начальник управління освіти; 

8 
Пилипчук  

Інна Євгенівна 
- завідувач відділу Державного реєстру виборців; 

9 
Поліщук  

Юрій Михайлович 
- завідувач відділу містобудування та архітектури; 

10 
Решетнік  

Юрій Юрійович 

- завідувач відділу – держаний реєстратор з питань 

державної реєстрації; 

11 
Тарасюк  

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання земельних 

відносин; 

12 
Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення. 

 Початок перевірки – 06  червня 2016 року 

1 
Більчук  

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення; 

2 
Бліщ  

Людмила Іванівна 
- завідувач відділу з кадрової служби; 

3 
Гаврилюк  

Світлана Олексіївна 

- начальник служби містобудівного кадастру відділу 

містобудування та архітектури; 

4 
Дерун  

Анатолій Іванович 
- начальник служби у справах дітей; 

5 
Загоруйко  

Наталя Анатоліївна 
- завідувач архівного відділу; 

6 
Іванощук  

Олена Петрівна 

- завідувач відділу з питань реєстрації місця 

проживання; 

 
 



 

Продовження додатку 

1 2 3 

7 
Капляр  

Леонід Григорович 

- завідувач відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою; 

8 
Муляр  

Василь Ігорович 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини; 

9 
Стаднік  

Віктор Петрович 

- завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної, 

режимно-секретної роботи та зв'язку з 

правоохоронними органами; 

10 
Сторожук  

Іван Вікторович 

- завідувач відділу з питань фізичної культури і 

спорту; 

11 
Томчук  

Олександр Вікторович 
- начальник управління у справах сім’ї та молоді; 

12 
Цісарук  

Ігор Олександрович 
- завідувач відділу з питань внутрішньої політики; 

13 
Чепелюк  

Наталія Анатоліївна 

- директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

 Початок перевірки – 20 червня 2016 року 

1 
Гринчук  

Олеся Федорівна 

- державний реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації; 

2 
Городельська  

Віта Леонідівна 

- державний реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації; 

3 
Гринишин  

Віктор Васильович 

- головний спеціаліст відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки; 

4 
Куклюк  

Вікторія Сергіївна 

- адміністратор центру надання адміністративних 

послуг; 

5 
Овчар  

Світлана Василівна  

- заступник начальника управління економіки, 

завідувач відділу промисловості, житлово-

комунального господарства, транспорту та зв’язку 

управління економіки; 

6 
Пеньковська  

Валентина Вікторівна 

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки; 

7 
Петлюк  

Віталій Олександрович 

- завідувач відділу по управлінню та приватизації 

комунального майна управління економіки; 

8 
Потерба  

Олена Віталіївна 

- адміністратор центру надання адміністративних 

послуг; 

9 
Станіславська  

Ірина Олексіївна 

- головний спеціаліст відділу промисловості, 

житлово-комунального господарства, транспорту та 

зв’язку управління економіки; 

10 
Цісар  

Марина Євгеніївна 

- державний реєстратор відділу з питань державної 

реєстрації; 

11 
Яроцька  

Наталія Валентинівна 

- адміністратор центру надання адміністративних 

послуг. 

 Початок перевірки – 04 липня 2016 року 

1 
Ващук  

Валентина Вікторівна 

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 



 
Продовження додатку 

1 2 3 

2 
Дублянська  

Людмила Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу соціальної роботи 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

3 
Звада  

Тамара Іллівна 

- головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління; 

4 
Козлов  

Олександр Анатолійович 

- головний спеціаліст – головний бухгалтер центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

5 
Кріль  

Людмила Анатоліївна  

- начальник відділу доходів фінансового управління; 

6 
Кудимов  

Сергій Анатолійович 

- спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

і звітності фінансового управління; 

7 
Лепьохіна  

Любов Павлівна 

- головний спеціаліст-економіст відділу доходів 

фінансового управління; 

8 
Мудрик  

Наталія Василівна 

- провідний спеціаліст-бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку і звітності фінансового 

управління; 

9 
Прокоф’єва  

Юлія Ігорівна 

- головний спеціаліст-економіст відділу доходів 

фінансового управління; 

10 
Тимощук  

Лариса Іванівна 

- заступник начальника, начальник бюджетного 

відділу фінансового управління; 

11 
Третяк  

Любов Борисівна 

- начальник відділу соціальної роботи центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

12 
Чубенко  

Ірина Михайлівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності, головний бухгалтер фінансового 

управління; 

13 
Явдощук  

Людмила Анатоліївна 

- спеціаліст-економіст бюджетного відділу 

фінансового управління. 

 Початок перевірки – 18 липня 2016 року 

1 
Вельма  

Людмила Юріївна 

- головний спеціаліст організаційно-контрольного 

відділу; 

2 
Гарбарець  

Валентина Федорівна 

- головний спеціаліст відділу сприяння діяльності 

депутатів; 

3 
Зуєва  

Оксана Вікторівна 
- головний спеціаліст загального відділу; 

4 
Ковальська  

Інна Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу ведення Державного 

реєстру виборців; 

5 
Куницька  

Наталія Василівна 

- головний спеціаліст організаційно-контрольного 

відділу; 

6 
Лісіченко  

Вероніка Юріївна 

- провідний спеціаліст відділу ведення Державного 

реєстру виборців; 

7 
Лямець  

Олена Вікторівна 
- головний спеціаліст юридично-житлового відділу; 

8 
Мельник  

Віра Іванівна 

- головний спеціаліст відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; 

9 
Михальчук  

Анастасія Ігорівна 
- головний спеціаліст загального відділу; 

10 
Паламар  

Оксана Омелянівна 
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку; 



 
Продовження додатку 

1 2 3 

11 
Фоміна  

Тетяна Віталіївна 
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку; 

12 
Чорноус  

Тетяна Володимирівна 
- спеціаліст відділу бухгалтерського обліку; 

13 
Шумова  

Раїса Петрівна 

- головний спеціаліст відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; 

14 
Явдощук  

Анна Василівна 
- головний спеціаліст загального відділу. 

 Початок перевірки – 01 серпня 2016 року 

1 
Білокінна  

Любов Іванівна 

- завідувач відділу опіки та піклування над дітьми 

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування служби у справах дітей; 

2 
Бузинарчук  

Тетяна Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу опіки та піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування служби у справах дітей; 

3 
Заграюк  

Леся Леонідівна 

- головний спеціаліст управління у справах сім’ї та 

молоді; 

4 
Козловцева  

Ірина Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин; 

5 
Комарніцький  

Євген Миколайович 
- спеціаліст-юрисконсульт управління освіти; 

6 
Лавренюк  

Олена Максимівна  
- заступник начальника управління освіти; 

7 
Мороз  

Ірина Миколаївна 

- спеціаліст відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою; 

8 
Рибак  

Лариса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та 

благоустрою; 

9 
Родюк  

Людмила Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу з питань реєстрації 

місця проживання; 

10 
Свердлюк  

Наталія Феліксівна 

- головний спеціаліст по роботі з педагогічними 

кадрами управління освіти; 

11 
Сторожук  

Олена Олександрівна 
- головний спеціаліст служби у справах дітей; 

12 
Черлінко  

Антон Миколайович 

- провідний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин. 

 Початок перевірки – 15 серпня 2016 року 

1 
Будашкіна  

Інна Миколаївна 

- завідувач сектору сімейної політики відділу 

координації суб’єктів, що надають соціальні послуги 

управління соціального захисту населення; 

2 

Бузинарчук  

Володимир 

Олександрович 

- заступник начальника управління, начальник відділу 

з питань праці та соціально-трудових відносин 

управління соціального захисту населення; 

3 
Васьковецький  

Юрій Васильович 

- начальник відділу інформаційних технологій 

управління соціального захисту населення; 



4 

Гордійчук  

Володимир 

Володимирович 

- головний спеціаліст-експерт з умов праці відділу 

праці управління соціального захисту населення; 



Продовження додатку 

1 2 3 

5 
Гулий  

Євген Миколайович 

- головний спеціаліст відділу інформаційних 

технологій управління соціального захисту 

населення; 

6 
Камінська  

Маріанна Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення; 

7 
Кірєєва  

ВікторіяПавлівна 

- завідувач сектору прийому громадян відділу 

грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

8 
Котельнік  

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин управління соціального 

захисту населення; 

9 
Кушнірук  

Марія Андріївна 

- завідувач сектору прийняття рішень відділу 

грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту; 

10 
Мазур  

Юлія Віталіївна 

- головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення та сімейної 

політики управління соціального захисту населення; 

11 
Пивоварчук  

Раїса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення;  

12 
Прокопчук  

Денис Юрійович 

- головний спеціаліст з питань охорони праці 

управління соціального захисту населення; 

13 
Рокіцький  

Іван Павлович 

- головний спеціаліст-юрист управління соціального 

захисту населення; 

14 
Турська  

Юлія Вікторівна 

- державний соціальний інспектор управління 

соціального захисту населення; 

15 
Федорчук  

Наталія Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин управління соціального 

захисту населення; 

16 
Філін  

Алла Василівна 

- головний спеціаліст сектору прийому громадян 

відділу грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

17 
Хацаюк  

Алла Віталіївна 

- перший заступник начальника управління 

соціального захисту населення; 

18 
Чепурна  

Тетяна Петрівна 

- начальник відділу координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги управління соціального 

захисту населення; 

19 
Швець  

Любов Василівна 

- начальник відділу персоніфікованого обліку 

пільгових категорій управління соціального захисту 

населення. 

 Початок перевірки – 29 серпня 2016 року 

1 
Бернада  

Тетяна Миколаївна 

- головний спеціаліст сектору виплат відділу 

бухгалтерського обліку та виплат управління 

соціального захисту населення; 

2 
Бойчук  

Валентина Леонідівна 

- головний спеціаліст сектору виплат відділу 

бухгалтерського обліку та виплат управління 

соціального захисту населення; 



 
Продовження додатку 

1 2 3 

3 
Владимирська  

Наталія Михайлівна 

- начальник відділу обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни та праці управління соціального 

захисту населення; 

4 
Гривник  

Тетяна Петрівна 

- завідувач сектору виплат відділу бухгалтерського 

обліку та виплат управління соціального захисту 

населення; 

5 
Дацюк  

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст сектору прийому громадян 

відділу грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

6 
Запорожець  

Ольга Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення; 

7 
Капляр  

Леся Миколаївна 

- головний спеціаліст сектору прийняття рішень 

відділу грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

8 
Карпінська  

Лариса Іванівна 

- головний спеціаліст сектору прийому громадян 

відділу грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

9 
Кисла  

Олена Миколаївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та виплат 

– головний бухгалтер управління соціального захисту 

населення; 

10 
Козирчук  

Віта Валеріївна 

- головний спеціаліст сектору прийому громадян 

відділу грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

11 
Колодинська  

Оксана Леонідівна 

- головний спеціаліст відділу обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни і праці управління 

соціального захисту населення; 

12 
Левчук  

Наталія Василівна 

- головний спеціаліст сектору прийняття рішень 

відділу грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

13 
Лукашева  

Людмила Андріївна 

- головний державний соціальний інспектору 

управління соціального захисту населення; 

14 
Межерицька  

Ольга Миколаївна 

- головний спеціаліст сектору прийняття рішень 

відділу грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

15 
Микитюк  

Оксана Степанівна 

- головний спеціаліст сектору прийняття рішень 

відділу грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення; 

16 
Франчук  

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення; 

17 
Чорна  

Оксана Володимирівна 

- начальник відділу грошових виплат і компенсацій 

управління соціального захисту населення; 

18 
Чуйко  

Неоніла Володимирівна 

- завідувач сектору прийняття рішень відділу 

грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення. 

 

Керуючий справами                                       підпис                                       В. Янзюк 


